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1 Целеви вид: Delphinus delphis Обикновен делфин 

Код 1350 

 

 

Карта на потенциалните местообитания (хабитатна пригодност) 

 

Картата на хабитатна пригодност за вида представя потенциалните местообитания 
заемани от Delphinus delphis определени чрез индуктивен предиктивен модел базиран на 
максималната ентропия. Съгласно методиката за картиране на потенциалните 
местообитания, се използват данни за установени присъствия на вида, както и набор от 
екогеографски променливи имащи отношение към параметрите на околната среда. Моделът 
на хабитатна пригодност се изготвя от софтуерен продукт Maxent, работещ като изпълняем 
JAR файл под Windows®. Позволява множество настройки с цел статистическа оценка на 
достоверността на модела, както и избор на специфични екогеографски променливи. За 
целите на настоящето задание с оглед на сроковете за предоставяне на карта на 
потенциалните местообитания, която да бъде последователно верифицирана чрез полеви 
проучвания през сезон 2014/2015 бяха избрани предоставени от МОСВ под формата на 
пилотно проучване върху китоподобните в Черно море данни от проект финансиран от 
ПУДООС (Договор № 7976/04/04.2011). В това проучване са установени и посочени 27 
локации на вида за периода 2007-2011 г. В голямата си част основните наблюдения са от 
периода април-август 2011 г (общо 18 наблюдения) което съвпада и с летния период. 

Изборът на екогеографски променливи (ЕП) представящи характеристиките на 
морската среда беше извършен на базата на следните критерии: наличие на времеви серии 
от 2005г. до днес; данните могат да бъдат осигурени сравнително бързо от външни 
изпълнители; данните са налични за цялата българска изключителна икономическа зона и 
последно но не най-маловажно данните да са с най-детайлна пространствена резолюция. 

Литературният преглед на проучвания върху китоподобни и най-вече делфини и 
прилагането на модели за определяне на потенциалните им местообитания показа, че за 
целите на настоящето проучване най-подходящи и отговарящи на гореизброените критерии 

са данни предоставяни от NASA чрез проекта MODIS (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3) 
касаещи основни параметри на морската вода в световните океани и морета. Данните са 
конвертирани за нуждите на моделирането в растерен формат и в проекция еднаква за 
всички данни (данни за присъствие и екогеографски променливи): в проекция Lambert 
Azimuthal Equal Area с датум D_ETRS_1989. Всички продукти са с пространствена 
резолюция около 4км. 

Продукти свързани с хлорофил-а (Chl-a) концентрацията:  

• Chlorophyll concentration – Този продукт има силна корелация с фитопланктона, 
като основен пигмент в него е хлорофил а (chl-a). 

• Chromophoric Dissolved Organic Matter Index – Този продукт (индекс) дава 
количествена представа за разтворено органично вещество, както и за отклонението между 
него и хлорофилната концентрация на водната повърхност.  

• Fluorescence Line Height (normalized) – Този продукт измерва нормализираната 
пасивната флуоресценция на хлорофил-а продукта.  

 

 

 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3
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Други продукти: 

 

• Instantaneous Photosynthetically Available Radiation – Това е продукт, който 
количествено измерва общото моментно излъчване на светлина от повърхността на водата 
по време на спътниковото заснемане, корелира със силата на вълните, респективно 
отблясъците. 

• Aerosol optical thickness at 869nm – Този продукт дава представа за 
необходимата енергия при извличането на водните пари, както и за оптичната дебелина на 
аерозолите в атмосферата.  

• Particulate Organic Carbon  – Този продукт определя количествено 
повърхностната концентрация  на частичков органичния въглерод.  

• Photosynthetically Available Radiation – Този продукт измерва количествено 
фотосинтетичната енергия, която достига повърхността на водата.  

• Sea Surface Temperature (daytime) – Този продукт дава представа за 
повърхностната температурата на водата.  

 

Тъй като основните по брой наблюдения на обикновения делфин са от летните 
месеци на 2011г., екогеографските променливи изброени по-горе са взети от летните 
месеци на същата година, с цел намаляване „изкривяването“ на модела. Продуктите от 
лятото включват времеви серии от 21 юни до 20 септември, като данните в използваните 
продукти са осреднени в сезонни композити. 

Следва да се отбележи, че липсата на систематично събирани данни от българската 
изключителна икономическа зона в Черно море също е предпоставка за „изкривяване“ на 
модела, което ще бъде компенсирано при повторното изграждане на моделите след 
събиране на полеви наблюдения за присъствия на вида през 2014/2015 г. Настоящия модел 
ще бъде верифициран чрез данните събрани през тези два сезона, така че неговата 
достоверност ще бъде увеличена. Увеличение на достоверността ще се търси и чрез 
включването на нови екогеографски променливи (ЕП), особено след като се установи 
тяхната процентна значимост за изграждане на модела. Така екогеографски променливи с 
малка значимост при изграждане на модела ще бъдат елиминирани и няма да бъдат 
използвани. Като потенциални ЕП са отчетени разстоянията до бреговата ивица, 
разстоянията до основните маршрути във фарватера, разстоянията до основните 
риболовни маршрути на рибарските съдове и др. Те ще бъдат представени като евклидови 
разстояния. 

Друг основен продукт използван като ЕП в изграждането на модела е батиметрията. 
Продукта е наличен на ( 
http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/vers
ion_20100927/#black_sea) с пространствена резолюция 30 арк секунди (около 1 км). 

Данните за присъствия на вида са конвертирани като CSV файл – изходен за Maxent. 

Екогеографските променливи са обработени като растерни файлове с 
пространствена резолюция на пиксела 1 км, конвертирани кат ASCII файлове за захранване 
на модела в Maxent. 

Основните настройки на Maxent позволяват отделянето на 30% от данните за 
присъствие за верифициране и тестване на модела за хабитатна пригодност с оглед оценка 
на неговата точност. Изготвени са 30 повторения на модела, с оглед постигане на 
статистическа достоверност. Изходните данни в Maxent предоставят възможност за оценка 
на модела, оценка на всяка една от екогеографските променливи като тежест в изготвянето 
на модела, както и оценка на това, кои стойности на всеки един от параметрите в модела 
определят най-подходящите местообитания = тези с най-висока пригодност. 

http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/version_20100927/#black_sea
http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/version_20100927/#black_sea
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Картата получена за пригодността на местообитанията на Delphinus delphis в 
българската изключителна икономическа зона е представена по-долу. 

 

Както се вижда, най-пригодните местообитания са относително близко до брега, както 
и в зони дълбоко навътре в изключителната икономическа зона, което корелира и със 
сравнително високия брой наблюдения в тази част на Черно море. Забелязват се и 
празнини в непосредствена близост до брега, но в този случай това е обусловено от факта, 
че данните от MODIS, не покриват пространствено тези части и просто липсват данни, което 
пък от своя страна не позволява изработване на модел на хабитатна пригодност. На базата 
на този модел, могат да се оценят като повърхност (количествено) акваторията, която 
представя най-благоприятните местообитания на вида, така както и да се оценят площите 
на най-малко благоприятните местообитания. На този етап, това е първоначален модел, 
който тепърва предстои да бъде верифициран и подобрен, чрез включването на нови и 
изключването на „безперспективни“ екогеографски променливи недопринасящи съществено 
към модела. 

Изходните данни в Maxent позволяват това да бъде направено много лесно чрез 
преглед на таблицата представяща относителния принос на всяка от екогеографските 
променливи.  

В случая с Delphinus delphis, най-значимата ЕП е Photosynthetically Available Radiation 
(30% принос), батиметрията (29.9%), Chromophoric Dissolved Organic Matter Index (15.2%) и 
Photosynthetically Available Radiation (11.7%). Останалите екогеографски променливи 
допринасят малко за изграждането на модела. 

  

Използваните съкращения са: 

bathymetry_m: батиметрия 

sst: Sea Surface Temperature (daytime) - повърхностна температура на водата 

par: Photosynthetically Available Radiation – количествено фотосинтетичната енергия, 
която достига повърхността на водата 

roc: Particulate Organic Carbon - частичков органичния въглерод. 

rrs: Aerosol optical thickness at 869nm –необходимата енергия при извличането на 
водните пари, както и за оптичната дебелина на аерозолите в атмосферата. 

cdom: Chromophoric Dissolved Organic Matter Index – (индекс) разтворено органично 
вещество 

Ipar: Instantaneous Photosynthetically Available Radiation 
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flh: Photosynthetically Available Radiation – фотосинтетична енергия, която достига 
повърхността на водата. 

chl: Chlorophyll concentration – хлорофил – a 

 

Основния изглед на Maxent при избора на променливи и вид е както следва: 
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Настройки на Максент 

Общи настройки при генериране на модел на хабитатна пригодност за китоподобни в 
изключителната икономическа зона на република България и в частност за Delphinus delphis. 

 

Данните, с които са захранени моделите ще са идентични и при трите целеви вида. 

Два са основните типа входни данни – csv файл с установените присъствия на вида 
като координати по XY и екогеографските променливи като ASCII файлове. Всички ASCII 
файлое са в обща папка “ASCII” , а всички csv в обща папка “species_presence” 

Примерните настройките на Maxent са както следва. 

 

Основен прозорец на програмата 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Samples празно Указан път В основния прозорец се указва пътя 
към csv файла на съответния вид, 
както и към папката с 
екогеографските променливи 
“ASCII”. 

Environmental 
layers 

празно Указан път Важно е да се посочи дали 
екогеографските променливи са от 
Continuous или Categorical тип. По 
подразбиране Maxent зарежда 
всички променливи като Continuous 
тип. 

Liner feature; 
Quadratic features; 
Product features; 
Threshold features; 

Hinge features; 

Auto features 

включено включено Програмата сам избира какъв тип 
да приложи 

Create response 
curves 

изключено включено Маркира се изключеното по 
подразбиране Create response 
curves. Те служат за оценка на 
влиянието на всяка екогеографска 
променлива върху модела 

Make pictures of 
predictions 

включено включено  

Do jackknife to 
measure variable 
importance 

изключено включено Do jackknife to measure variable 
importance се маркира тъй като е 
важно за оценка на важността на 
всяка променлива в крайния модел. 

 

Output format Logistic Logistic  

Output file type asc asc Output file type е asc по 
подразбиране 
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Output directory празно Указва се 
пътя  

Указва се пътя до папката, където 
ще се записват всички изходни 
данни (обикновено се дава името 
на вида) 

Projection layers 
directory/file 

празно празно  

 

 

Следваща стъпка са настройките на Settings (ТАБ) 

TAB – “Basic” 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Random seed изключено включено  

Give visual 
warnings 

включено включено Показва динамични 
предупреждения за конфликти 

Show tooltips включено включено Показва динамични пояснения 

Ask before 
overwriting 

включено включено При презапис предупреждава и 
пита за действие 

Skip I output exists изключено изключено  

Remove duplicate 
presence records 

включено включено  

Write clamp grid 
when projecting 

включено 
включено 

включено  

Do MESS analysis 
when projecting 

включено включено  

Random test 
percentage 

0 30 30% от присъствията на вида ще 
бъдат използвани за верификация 
на получените резултати 

Regularization 
multiplier 

1 1 Указва колко fitted е предсказаното 
разпространение. Стойности над 1 
биха дали твърде “размито” 
разпространение 

Max number of 
background points 

10000 3000
0 

Колкото повече точки са в 
background толкова, повече време е 
необходимо за изграждане на 
модела, като се увеличава и 
точността 

Replicates 1 30 Брой на повторните превъртания на 
модела, като броят не може да 
надхвърля броя на установените 
присъствия на вида. Високи 
стойности повишават 
достоверността на модела, но 
увеличават времето за изготвянето 
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му 

Replicated run type Crossvalidate Bootstrap Използван за оценка на 
стандартното отклонение 
(статистическа оценка) – 
препоръчва се в повечето научни 
публикации 

Test sample file празно празно  
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TAB – “Advanced” 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Add samples to 
background 

включено включено Включва избран брой присъствия 
на вида в background 

Add all samples to 
background 

изключено изключено  

Write plot data изключено включено Записва всички графики в папка 
Plots – response curves 

Extrapolate включено включено  

Do clamping включено включено  

Write output grids включено изключено Ако остане включено записва ascii 
файловете за всяко превъртане на 
модела (в случая 30) и така обемът 
става твърде голям и ненужен 

Write plots включено включено  

Append summary 
results to 
maxentResults.csv 
file 

изключено включено  

Cache ascii files включено включено  

Maximum iterations 500 500  

Convergence 
threshold 

 

0,00001 0,00001  

Adjust sample 
radius 

0 0  

Log file Maxent.log Maxent.log  

Default prevalence 0,5 0,5  

Apply threshold rule празно празно  

Bias file празно празно  
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TAB - “Experimental” 

 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Logscale 
raw/cumulative 
pictures 

включено включено  

Per species results изключено изключен  

Write background 
predictions 

изключено включено  

Show exponent in 
response curves 

изключено изключено  

Fade by clamping изключено изключено  

verbose изключено изключено  

Use samples with 
some missing data 

изключено изключено  

Threads 1 1  

Lq to lqp threshold 80 80  
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Linear to lq 
threshold 

10 10  

Hinge threshold 15 15  

Beta threshold -1 -1  

Beta categorical -1 -1  

Beta lqp -1 -1  

Beta hinge -1 -1  

Default nodata value -9999 -9999  
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2 Целеви вид: Phocoena phocoena Морска свиня 

Код по Н2000 - 1351, включен в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 

 

Карта на потенциалните местообитания (хабитатна пригодност) 

 

Картата на хабитатна пригодност за вида представя потенциалните местообитания 
заемани от Phocoena phocoena определени чрез индуктивен предиктивен модел базиран на 
максималната ентропия. Съгласно методиката за картиране на потенциалните 
местообитания, се използват данни за установени присъствия на вида, както и набор от 
екогеографски променливи имащи отношение към параметрите на околната среда. Моделът 
на хабитатна пригодност се изготвя от софтуерен продукт Maxent, работещ като изпълняем 
JAR файл под Windows®. Позволява множество настройки с цел статистическа оценка на 
достоверността на модела, както и избор на специфични екогеографски променливи. За 
целите на настоящето задание с оглед на сроковете за предоставяне на карта на 
потенциалните местообитания, която да бъде последователно верифицирана чрез полеви 
проучвания през сезон 2014/2015 бяха избрани предоставени от МОСВ под формата на 
пилотно проучване върху китоподобните в Черно море данни от проект финансиран от 
ПУДООС (Договор № 7976/04/04.2011). В това проучване са установени и посочени 31 
локации на вида за периода 2006-2011 г. В голямата си част основните наблюдения са от 
периода април-август 2011 г (общо 17 наблюдения) което съвпада и с летния период. 

Изборът на екогеографски променливи представящи характеристиките на морската 
среда беше извършен на базата на следните критерии: наличие на времеви серии от 2005г. 
до днес; данните могат да бъдат осигурени сравнително бързо от външни изпълнители; 
данните са налични за цялата българска изключителна икономическа зона и последно но не 
най-маловажно данните да са с най-детайлна пространствена резолюция. 

Литературният преглед на проучвания върху китоподобни и най-вече делфини и 
прилагането на модели за определяне на потенциалните им местообитания показа, че за 
целите на настоящето проучване най-подходящи и отговарящи на гореизброените критерии 

са данни предоставяни от NASA чрез проекта MODIS (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3). 

) касаещи основни параметри на морската вода в световните океани и морета. 
Данните са конвертирани за нуждите на моделирането в растерен формат и в проекция 
еднаква за всички данни (данни за присъствие и екогеографски променливи): в проекция 
Lambert Azimuthal Equal Area с датум D_ETRS_1989. Всички продукти са с пространствена 
резолюция около 4км. 

Продукти свързани с хлорофил-а (Chl-a) концентрацията:  

• Chlorophyll concentration – Този продукт има силна корелация с фитопланктона, 
като основен пигмент в него е хлорофил а (Chl-a). 

• Chromophoric Dissolved Organic Matter Index – Този продукт (индекс) дава 
количествена представа за разтворено органично вещество, както и за отклонението между 
него и хлорофилната концентрация на водната повърхност.  

• Fluorescence Line Height (normalized) – Този продукт измерва нормализираната 
пасивната флуоресценция на хлорофил-а продукта.  

 

 

 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3
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Други продукти: 

 

• Instantaneous Photosynthetically Available Radiation – Това е продукт, който 
количествено измерва общото моментно излъчване на светлина от повърхността на водата 
по време на спътниковото заснемане, корелира със силата на вълните, респективно 
отблясъците. 

• Aerosol optical thickness at 869nm – Този продукт дава представа за 
необходимата енергия при извличането на водните пари, както и за оптичната дебелина на 
аерозолите в атмосферата.  

• Particulate Organic Carbon  – Този продукт определя количествено 
повърхностната концентрация  на частичков органичния въглерод.  

• Photosynthetically Available Radiation – Този продукт измерва количествено 
фотосинтетичната енергия, която достига повърхността на водата.  

• Sea Surface Temperature (daytime) – Този продукт дава представа за 
повърхностната температурата на водата.  

 

Тъй като основните по брой наблюдения на морската свиня са от летните месеци на 
2011г., екогеографските променливи изброени по-горе са взети от летните месеци на 
същата година, с цел намаляване „изкривяването“ на модела. Продуктите от лятото 
включват времеви серии от 21 юни до 20 септември, като данните в използваните продукти 
са осреднени в сезонни композити. 

Следва да се отбележи, че липсата на систематично събирани данни от българската 
изключителна икономическа зона в Черно море също е предпоставка за „изкривяване“ на 
модела, което ще бъде компенсирано при повторното изграждане на моделите след 
събиране на полеви наблюдения за присъствия на вида през 2014/2015 г. Настоящия модел 
ще бъде верифициран чрез данните събрани през тези два сезона, така че неговата 
достоверност ще бъде увеличена. Увеличение на достоверността ще се търси и чрез 
включването на нови екогеографски променливи (ЕП), особено след като се установи 
тяхната процентна значимост за изграждане на модела. Така екогеографски променливи с 
малка значимост при изграждане на модела ще бъдат елиминирани и няма да бъдат 
използвани. Като потенциални ЕП са отчетени разстоянията до бреговата ивица, 
разстоянията до основните маршрути във фарватера, разстоянията до основните 
риболовни маршрути на рибарските съдове и др. Те ще бъдат представени като евклидови 
разстояния. 

Друг основен продукт използван като ЕП в изграждането на модела е батиметрията. 
Продукта е наличен на ( 
http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/vers
ion_20100927/#black_sea) с пространствена резолюция 30 арк секунди (около 1 км). 

Данните за присъствия на вида са конвертирани като CSV файл – изходен за Maxent. 

Екогеографските променливи са обработени като растерни файлове с 
пространствена резолюция на пиксела 1 км, конвертирани кат ASCII файлове за захранване 
на модела в Maxent. 

Основните настройки на Maxent позволяват отделянето на 30% от данните за 
присъствие за верифициране и тестване на модела за хабитатна пригодност с оглед оценка 
на неговата точност. Изготвени са 30 повторения на модела, с оглед постигане на 
статистическа достоверност. Изходните данни в Maxent предоставят възможност за оценка 
на модела, оценка на всяка една от екогеографските променливи като тежест в изготвянето 
на модела, както и оценка на това, кои стойности на всеки един от параметрите в модела 
определят най-подходящите местообитания = тези с най-висока пригодност. 

http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/version_20100927/#black_sea
http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/version_20100927/#black_sea
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Картата получена за пригодността на местообитанията на Phocoena phocoena в 
българската изключителна икономическа зона е представена по-долу. 

 

Както се вижда, най-пригодните местообитания са относително близко до брега, 
което корелира и с най-интензивните наблюдения. Забелязват се и празнини в 
непосредствена близост до брега, но в този случай това е обусловено от факта, че данните 
от MODIS, не покриват пространствено тези части и просто липсват данни, което пък от своя 
страна не позволява изработване на модел на хабитатна пригодност. На базата на този 
модел, могат да се оценят като повърхност (количествено) акваторията, която представя 
най-благоприятните местообитания на вида, така както и да се оценят площите на най-
малко благоприятните местообитания. На този етап, това е първоначален модел, който 
тепърва предстои да бъде верифициран и подобрен, чрез включването на нови и 
изключването на „безперспективни“ екогеографски променливи недопринасящи съществено 
към модела. 

Изходните данни в Maxent позволяват това да бъде направено много лесно чрез 
преглед на таблицата представяща относителния принос на всяка от екогеографските 
променливи.  

В случая с Phocoena phocoena, най-значимата ЕП е батиметрията (66.2% принос), 
следвана от температурата на повърхността на водата (18.6%) и количествено 
фотосинтетичната енергия, която достига повърхността на водата (9.5%). С най-ниска 
значимост са концентрацията на chlorophyll- a и фотосинтетична енергия, която достига 
повърхността на водата. 

 

Използваните съкращения са: 

bathymetry_m: батиметрия 

sst: Sea Surface Temperature (daytime) - повърхностна температура на водата 

par: Photosynthetically Available Radiation – количествено фотосинтетичната енергия, 
която достига повърхността на водата 

roc: Particulate Organic Carbon - частичков органичния въглерод. 

rrs: Aerosol optical thickness at 869nm –необходимата енергия при извличането на 
водните пари, както и за оптичната дебелина на аерозолите в атмосферата. 

cdom: Chromophoric Dissolved Organic Matter Index – (индекс) разтворено органично 
вещество 

Ipar: Instantaneous Photosynthetically Available Radiation 
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flh: Photosynthetically Available Radiation – фотосинтетична енергия, която достига 
повърхността на водата. 

chl: Chlorophyll concentration – хлорофил – a 

 

Основния изглед на Maxent при избора на променливи и вид е както следва: 
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Настройки на Максент 

Общи настройки при генериране на модел на хабитатна пригодност за китоподобни в 
изключителната икономическа зона на република България и в частност за Phocoena 
phocoena. 

 

Данните, с които са захранени моделите ще са идентични и при трите целеви вида. 

Два са основните типа входни данни – csv файл с установените присъствия на вида 
като координати по XY и екогеографските променливи като ASCII файлове. Всички ASCII 
файлове са в обща папка “ASCII” , а всички csv в обща папка “species_presence” 

Примерните настройките на Maxent са както следва. 

 

Основен прозорец на програмата 

параметър По 
подразбиране 

изпо
лзвано 

пояснения 

Samples празно Указан път В основния прозорец се указва пътя 
към csv файла на съответния вид, 
както и към папката с 
екогеографските променливи 
“ASCII”. 

Environmental 
layers 

празно Указан път Важно е да се посочи дали 
екогеографските променливи са от 
Continuous или Categorical тип. По 
подразбиране Maxent зарежда 
всички променливи като Continuous 
тип. 

Liner feature; 
Quadratic features; 
Product features; 
Threshold features; 

Hinge features; 

Auto features 

включено включено Програмата сам избира какъв тип 
да приложи 

Create response 
curves 

изключено включено Маркира се изключеното по 
подразбиране Create response 
curves. Те служат за оценка на 
влиянието на всяка екогеографска 
променлива върху модела 

Make pictures of 
predictions 

включено включено  

Do jackknife to 
measure variable 
importance 

изключено включено Do jackknife to measure variable 
importance се маркира тъй като е 
важно за оценка на важността на 
всяка променлива в крайния модел. 

 

Output format Logistic Logistic  

Output file type asc asc Output file type е asc по 
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подразбиране 

 

Output directory празно Указва се 
пътя  

Указва се пътя до папката, където 
ще се записват всички изходни 
данни (обикновено се дава името 
на вида) 

Projection layers 
directory/file 

празно празно  

 

 

Следваща стъпка са настройките на Settings (ТАБ) 

TAB – “Basic” 

параметър По 
подразбиране 

изпо
лзвано 

пояснения 

Random seed изключено включено  

Give visual 
warnings 

включено включено Показва динамични 
предупреждения за конфликти 

Show tooltips включено включено Показва динамични пояснения 

Ask before 
overwriting 

включено включено При презапис предупреждава и 
пита за действие 

Skip I output exists изключено изключено  

Remove duplicate 
presence records 

включено включено  

Write clamp grid 
when projecting 

включено 
включено 

включено  

Do MESS analysis 
when projecting 

включено включено  

Random test 
percentage 

0 30 30% от присъствията на вида ще 
бъдат използвани за верификация 
на получените резултати 

Regularization 
multiplier 

1 1 Указва колко fitted е предсказаното 
разпространение. Стойности над 1 
биха дали твърде “размито” 
разпространение 

Max number of 
background points 

10000 3000
0 

Колкото повече точки са в 
background толкова, повече време е 
необходимо за изграждане на 
модела, като се увеличава и 
точността 

Replicates 1 30 Брой на повторните превъртания на 
модела, като броят не може да 
надхвърля броя на установените 
присъствия на вида. Високи 
стойности повишават 
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достоверността на модела, но 
увеличават времето за изготвянето 
му 

Replicated run type Crossvalidate Bootstrap Използван за оценка на 
стандартното отклонение 
(статистическа оценка) – 
препоръчва се в повечето научни 
публикации 

Test sample file празно празно  
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TAB – “Advanced” 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Add samples to 
background 

включено включено Включва избран брой присъствия 
на вида в background 

Add all samples to 
background 

изключено изключено  

Write plot data изключено включено Записва всички графики в папка 
Plots – response curves 

Extrapolate включено включено  

Do clamping включено включено  

Write output grids включено изключено Ако остане включено записва ascii 
файловете за всяко превъртане на 
модела (в случая 30) и така обемът 
става твърде голям и ненужен 

Write plots включено включено  

Append summary 
results to 
maxentResults.csv 
file 

изключено включено  

Cache ascii files включено включено  

Maximum iterations 500 500  

Convergence 
threshold 

 

0,00001 0,000
01 

 

Adjust sample 
radius 

0 0  

Log file Maxent.log Maxent.log  

Default prevalence 0,5 0,5  

Apply threshold rule празно празно  

Bias file празно празно  
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TAB - “Experimental” 

 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Logscale 
raw/cumulative 
pictures 

включено включено  

Per species results изключено изключено  

Write background 
predictions 

изключено включено  

Show exponent in 
response curves 

изключено изключено  

Fade by clamping изключено изключено  

verbose изключено изключено  

Use samples with 
some missing data 

изключено изключено  

Threads 1 1  

Lq to lqp threshold 80 80  
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Linear to lq 
threshold 

10 10  

Hinge threshold 15 15  

Beta threshold -1 -1  

Beta categorical -1 -1  

Beta lqp -1 -1  

Beta hinge -1 -1  

Default nodata value -9999 -9999  
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3 Целеви вид: Tursiops truncatus Афала 

Код по Н2000 - 1349, включен в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 

Карта на потенциалните местообитания (хабитатна пригодност) 

 

Картата на хабитатна пригодност за вида представя потенциалните местообитания 
заемани от Tursiops truncates определени чрез индуктивен предиктивен модел базиран на 
максималната ентропия. Съгласно методиката за картиране на потенциалните 
местообитания, се използват данни за установени присъствия на вида, както и набор от 
екогеографски променливи имащи отношение към параметрите на околната среда. Моделът 
на хабитатна пригодност се изготвя от софтуерен продукт Maxent, работещ като изпълняем 
JAR файл под Windows®. Позволява множество настройки с цел статистическа оценка на 
достоверността на модела, както и избор на специфични екогеографски променливи. За 
целите на настоящето задание с оглед на сроковете за предоставяне на карта на 
потенциалните местообитания, която да бъде последователно верифицирана чрез полеви 
проучвания през сезон 2014/2015 бяха избрани предоставени от МОСВ под формата на 
пилотно проучване върху китоподобните в Черно море данни от проект финансиран от 
ПУДООС (Договор № 7976/04/04.2011). В това проучване са установени и посочени 93 
локации на вида за периода 2006-2011 г. 

Изборът на екогеографски променливи представящи характеристиките на морската 
среда беше извършен на базата на следните критерии: наличие на времеви серии от 2005г. 
до днес; данните могат да бъдат осигурени сравнително бързо от външни изпълнители; 
данните са налични за цялата българска изключителна икономическа зона и последно но не 
най-маловажно данните да са с най-детайлна пространствена резолюция. 

Литературният преглед на проучвания върху китоподобни и най-вече делфини и 
прилагането на модели за определяне на потенциалните им местообитания показа, че за 
целите на настоящето проучване най-подходящи и отговарящи на гореизброените критерии 

са данни предоставяни от NASA чрез проекта MODIS (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3). 

) касаещи основни параметри на морската вода в световните океани и морета. 
Данните са конвертирани за нуждите на моделирането в растерен формат и в проекция 
еднаква за всички данни (данни за присъствие и екогеографски променливи): в проекция 
Lambert Azimuthal Equal Area с датум D_ETRS_1989. Всички продукти са с пространствена 
резолюция около 4км. 

Продукти свързани с хлорофил-а (Chl-a) концентрацията:  

• Chlorophyll concentration – Този продукт има силна корелация с фитопланктона, 
като основен пигмент в него е хлорофил а (Chl-a). 

• Chromophoric Dissolved Organic Matter Index – Този продукт (индекс) дава 
количествена представа за разтворено органично вещество, както и за отклонението между 
него и хлорофилната концентрация на водната повърхност.  

• Fluorescence Line Height (normalized) – Този продукт измерва нормализираната 
пасивната флуоресценция на хлорофил-а продукта.  

 

 

 

 

 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3
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Други продукти: 

 

• Instantaneous Photosynthetically Available Radiation – Това е продукт, който 
количествено измерва общото моментно излъчване на светлина от повърхността на водата 
по време на спътниковото заснемане, корелира със силата на вълните, респективно 
отблясъците. 

• Aerosol optical thickness at 869nm – Този продукт дава представа за 
необходимата енергия при извличането на водните пари, както и за оптичната дебелина на 
аерозолите в атмосферата.  

• Particulate Organic Carbon  – Този продукт определя количествено 
повърхностната концентрация  на частичков органичния въглерод.  

• Photosynthetically Available Radiation – Този продукт измерва количествено 
фотосинтетичната енергия, която достига повърхността на водата.  

• Sea Surface Temperature (daytime) – Този продукт дава представа за 
повърхностната температурата на водата.  

 

Тъй като основните по брой наблюдения на морската свиня са от летните месеци на 
2011г., екогеографските променливи изброени по-горе са взети от летните месеци на 
същата година, с цел намаляване „изкривяването“ на модела. Продуктите от лятото 
включват времеви серии от 21 юни до 20 септември, като данните в използваните продукти 
са осреднени в сезонни композити. 

Следва да се отбележи, че липсата на систематично събирани данни от българската 
изключителна икономическа зона в Черно море също е предпоставка за „изкривяване“ на 
модела, което ще бъде компенсирано при повторното изграждане на моделите след 
събиране на полеви наблюдения за присъствия на вида през 2014/2015 г. Настоящия модел 
ще бъде верифициран чрез данните събрани през тези два сезона, така че неговата 
достоверност ще бъде увеличена. Увеличение на достоверността ще се търси и чрез 
включването на нови екогеографски променливи (ЕП), особено след като се установи 
тяхната процентна значимост за изграждане на модела. Така екогеографски променливи с 
малка значимост при изграждане на модела ще бъдат елиминирани и няма да бъдат 
използвани. Като потенциални ЕП са отчетени разстоянията до бреговата ивица, 
разстоянията до основните маршрути във фарватера, разстоянията до основните 
риболовни маршрути на рибарските съдове и др. Те ще бъдат представени като евклидови 
разстояния. 

Друг основен продукт използван като ЕП в изграждането на модела е батиметрията. 
Продукта е наличен на ( 
http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/vers
ion_20100927/#black_sea) с пространствена резолюция 30 арк секунди (около 1 км). 

Данните за присъствия на вида са конвертирани като CSV файл – изходен за Maxent. 

Екогеографските променливи са обработени като растерни файлове с 
пространствена резолюция на пиксела 1 км, конвертирани кат ASCII файлове за захранване 
на модела в Maxent. 

Основните настройки на Maxent позволяват отделянето на 30% от данните за 
присъствие за верифициране и тестване на модела за хабитатна пригодност с оглед оценка 
на неговата точност. Изготвени са 30 повторения на модела, с оглед постигане на 
статистическа достоверност. Изходните данни в Maxent предоставят възможност за оценка 
на модела, оценка на всяка една от екогеографските променливи като тежест в изготвянето 

http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/version_20100927/#black_sea
http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_08_update_history/version_20100927/#black_sea
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на модела, както и оценка на това, кои стойности на всеки един от параметрите в модела 
определят най-подходящите местообитания = тези с най-висока пригодност. 

Картата получена за пригодността на местообитанията на Tursiops truncatus в 
българската изключителна икономическа зона е представена по-долу. 

 

Както се вижда, най-пригодните местообитания са относително близко до брега в 
зони с висока концентрация на хлорофил-а, което корелира и с най-интензивните 
наблюдения. Забелязват се и празнини в непосредствена близост до брега, но в този случай 
това е обусловено от факта, че данните от MODIS, не покриват пространствено тези части и 
просто липсват данни, което пък от своя страна не позволява изработване на модел на 
хабитатна пригодност. На базата на този модел, могат да се оценят като повърхност 
(количествено) акваторията, която представя най-благоприятните местообитания на вида, 
така както и да се оценят площите на най-малко благоприятните местообитания. На този 
етап, това е първоначален модел, който тепърва предстои да бъде верифициран и 
подобрен, чрез включването на нови и изключването на „безперспективни“ екогеографски 
променливи недопринасящи съществено към модела. 

Изходните данни в Maxent позволяват това да бъде направено много лесно чрез 
преглед на таблицата представяща относителния принос на всяка от екогеографските 
променливи.  

В случая с Tursiops truncatus, най-значимата ЕП е концентрацията на chlorophyll- a 
(51.1% принос) и батиметрията (35,8%). Останалите екогеографски променливи допринасят 
малко за изграждането на модела. 

 

Използваните съкращения са: 

bathymetry_m: батиметрия 

sst: Sea Surface Temperature (daytime) - повърхностна температура на водата 

par: Photosynthetically Available Radiation – количествено фотосинтетичната енергия, 
която достига повърхността на водата 

roc: Particulate Organic Carbon - частичков органичния въглерод. 

rrs: Aerosol optical thickness at 869nm –необходимата енергия при извличането на 
водните пари, както и за оптичната дебелина на аерозолите в атмосферата. 

cdom: Chromophoric Dissolved Organic Matter Index – (индекс) разтворено органично 
вещество 

Ipar: Instantaneous Photosynthetically Available Radiation 
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flh: Photosynthetically Available Radiation – фотосинтетична енергия, която достига 
повърхността на водата. 

chl: Chlorophyll concentration – хлорофил – a 

 

Основния изглед на Maxent при избора на променливи и вид е както следва: 
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Настройки на Максент 

Общи настройки при генериране на модел на хабитатна пригодност за китоподобни в 
изключителната икономическа зона на република България и в частност за Tursiops 
truncatus. 

 

Данните, с които са захранени моделите ще са идентични и при трите целеви вида. 

Два са основните типа входни данни – csv файл с установените присъствия на вида 
като координати по XY и екогеографските променливи като ASCII файлове. Всички ASCII 
файлове са в обща папка “ASCII” , а всички csv в обща папка “species_presence” 

Примерните настройките на Maxent са както следва. 

 

Основен прозорец на програмата 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Samples празно Указан път В основния прозорец се указва пътя 
към csv файла на съответния вид, 
както и към папката с 
екогеографските променливи 
“ASCII”. 

Environmental 
layers 

празно Указан път Важно е да се посочи дали 
екогеографските променливи са от 
Continuous или Categorical тип. По 
подразбиране Maxent зарежда 
всички променливи като Continuous 
тип. 

Liner feature; 
Quadratic features; 
Product features; 
Threshold features; 

Hinge features; 

Auto features 

включено включено Програмата сам избира какъв тип 
да приложи 

Create response 
curves 

изключено включено Маркира се изключеното по 
подразбиране Create response 
curves. Те служат за оценка на 
влиянието на всяка екогеографска 
променлива върху модела 

Make pictures of 
predictions 

включено включено  

Do jackknife to 
measure variable 
importance 

изключено включено Do jackknife to measure variable 
importance се маркира тъй като е 
важно за оценка на важността на 
всяка променлива в крайния модел. 

 

Output format Logistic Logistic  

Output file type asc asc Output file type е asc по 
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подразбиране 

 

Output directory празно Указва се 
пътя  

Указва се пътя до папката, където 
ще се записват всички изходни 
данни (обикновено се дава името 
на вида) 

Projection layers 
directory/file 

празно празно  

 

Следваща стъпка са настройките на Settings (ТАБ) 

TAB – “Basic” 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Random seed изключено включено  

Give visual 
warnings 

включено включено Показва динамични 
предупреждения за конфликти 

Show tooltips включено включено Показва динамични пояснения 

Ask before 
overwriting 

включено включено При презапис предупреждава и 
пита за действие 

Skip I output exists изключено изключено  

Remove duplicate 
presence records 

включено включено  

Write clamp grid 
when projecting 

включено 
включено 

включено  

Do MESS analysis 
when projecting 

включено включено  

Random test 
percentage 

0 30 30% от присъствията на вида ще 
бъдат използвани за верификация 
на получените резултати 

Regularization 
multiplier 

1 1 Указва колко fitted е предсказаното 
разпространение. Стойности над 1 
биха дали твърде “размито” 
разпространение 

Max number of 
background points 

10000 30000 Колкото повече точки са в 
background толкова, повече време е 
необходимо за изграждане на 
модела, като се увеличава и 
точността 

Replicates 1 30 Брой на повторните превъртания на 
модела, като броят не може да 
надхвърля броя на установените 
присъствия на вида. Високи 
стойности повишават 
достоверността на модела, но 
увеличават времето за изготвянето 
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му 

Replicated run type Crossvalidate Bootstrap Използван за оценка на 
стандартното отклонение 
(статистическа оценка) – 
препоръчва се в повечето научни 
публикации 

Test sample file празно празно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

TAB – “Advanced” 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Add samples to 
background 

включено включено Включва избран брой присъствия 
на вида в background 

Add all samples to 
background 

изключено изключено  

Write plot data изключено включено Записва всички графики в папка 
Plots – response curves 

Extrapolate включено включено  

Do clamping включено включено  

Write output grids включено изключено Ако остане включено записва ascii 
файловете за всяко превъртане на 
модела (в случая 30) и така обемът 
става твърде голям и ненужен 

Write plots включено включено  

Append summary 
results to 
maxentResults.csv 
file 

изключено включено  

Cache ascii files включено включено  

Maximum iterations 500 500  

Convergence 
threshold 

 

0,00001 0,00001  

Adjust sample 
radius 

0 0  

Log file Maxent.log Maxent.log  

Default prevalence 0,5 0,5  

Apply threshold rule празно празно  

Bias file празно празно  
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TAB - “Experimental” 

 

параметър По 
подразбиране 

използвано пояснения 

Logscale 
raw/cumulative 
pictures 

включено включено  

Per species results изключено изключено  

Write background 
predictions 

изключено включено  

Show exponent in 
response curves 

изключено изключено  

Fade by clamping изключено изключено  

verbose изключено изключено  

Use samples with 
some missing data 

изключено изключено  

Threads 1 1  

Lq to lqp threshold 80 80  
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Linear to lq 
threshold 

10 10  

Hinge threshold 15 15  

Beta threshold -1 -1  

Beta categorical -1 -1  

Beta lqp -1 -1  

Beta hinge -1 -1  

Default nodata value -9999 -9999  
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4 Описание на данните предадени в ГИС формат и като резултат от 
моделиране на хабитатната пригодност за трите целеви вида 

китоподобни 

Основна папка: Карти_04_11_2014 

 

Подпапка: GIS_данни 

 

Data_dolphins.gdb – файлова база данни с всички растерни и векторни файлове за 

картите представящи хабитатната пригодност. 

 

Батиметрия – батиметрия базирана на GEBCO_08 за Черно море и съседни басейни 

T_truncatus_h - растер за хабитатната пригодност 

P_phocoena_h - растер за хабитатната пригодност 

D_delphis_habs - растер за хабитатната пригодност 

Mask_eez – маска използвана за „отрязване“ на растерите екогеографски променливи 

Hillshade_bath – hillshade на базата на батиметрията за визуално подобряване на 

изходните карти 

Изобати_100м – базирани на батиметрията 

T_truncatus_присъствия – установени присъствия на вида (същото за другите 2 вида) 

_1_grid_ETRS_LEA_reduced – векторен файл с грид 1Х1км директно взет от сайта на 

ЕК свързан с докладването по чл. 17. 
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_1_grid_ETRS_LEA_1 - векторен файл с грид 1Х1км директно взет от сайта на ЕК 

свързан с докладването по чл. 17. 

 

MXD_проекти – 3 проекта (по един за всеки вид) в MXD формат с relative path name 

 

Карти хабитатна пригодност 04_11_2014 

Карти експорт от ArcGIS в PDF/JPEG формат с резолюция 300dpi 

Подпапка: Данни_моделиране_Максент 

 

In-data_Maxent_GRID_ASCII 

Съдържа всички изходни екогеографски променливи използвани в модела като ESRI 

GRID и ASCII файлове (за директно използване от Maxent). Подробното им описание 

е в текстовото описание към картите. 

 

Maxent_outputs_by_species – съдържа 3 папки с всички изходни данни от Maxent (без 

никаква допълнителна обработка). Там са изходните ASCII файлове, от които са 

генерирани и растерните файлове представящи хабитатната пригодност 

 

 


